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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 467 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാ�ക�െട�ം സാനിെെ�സ�ക�െട�ം �ണനിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

Smt Veena George
(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ര�ിതമ�ാ� മാ�ക�ം
�ണേമ�യി�ാ� സാനിെെ�സ�ക�ം വിതരണം
െച��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെനതിെര സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട
�ാരംഭ ഘ��ിൽ ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�ക�ം
മാ�ക�ം വലിയേതാതിൽ ആവശ�മായി വ�
സാഹചര��ിൽ �ണനിലവാര�� ഉത്പ��ൾ
മതിയായ േതാതിൽ ലഭ�മാ��തിേല�ായി
സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
െപാ�ജന�ൾ�് ൈദനംദിന ആവശ��ൾ�ായി
സാധാരണ മാ�ക�ം േകാവിഡ്  �തിേരാധ
�വർ�ന�ിനായി നിേയാഗി�െ��ി��
ഉേദ�ാഗ�ർ�് മാ�മായി N95 മാ�ിെ�
ഉപേയാഗം പരിമിതെ���ിെ�ാ�ം സർ�ാർ
ഉ�രവിറ�ിയി��്. N95/ സർജി�ൽ മാ�കെള
2021 െഫ�വരി 11 െല േക� സർ�ാരിെ�
ഗസ�് വി�ാപന �കാരം െമഡി�ൽ
ഡിൈവ�കൾ എ� നിർ�ചന�ിൽ

ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം ഇവ�െട നിർ�ാണ
വിപണന നിയ�ണ�ിന് ൈലസൻ�കൾ
അത��ാേപ�ിതമ�. ബ�േറാ ഓഫ് ഇ��ൻ
�ാൻേഡ�ിൽ ഇവ�െട �ണനിലവാര
മാനദ��ൾ നി�ർഷി�ി�െ��ി�ം
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� ലാ�കൾ
േക� സർ�ാർ നാളി�വെര വി�ാപനം

െച�ി�ി�. ആയതിനാൽ വിപണിയിൽ
ലഭ�മായി�� മാ�കൾ National Pharmaceutical
Price Monitoring Authority (NPPA)�െട
23/6/2020-െല 37007/2020/ഡിഐവി.III/
എൻപിപിഎ നം. ഓഫീസ്  െമേ�ാറാൻഡം
�കാര�� േലബലിംഗ് മാനദ��ൾ

പാലി�െ���േ�ാെയ�് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നിരീ�ി�  ്ഇവ�െട ലഭ�ത
ഉറ�വ��ിയി��്. അ�കാരം തെ� േകാവിഡ്
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-19 െ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കൾ�ം ഹാൻഡ്  വാ�കൾ���
ലഭ�ത വിപണിയിൽ �േലാം �റവായി��.
�ണനിലവാര�� സാനിൈ�സ�കൾ/ ഹാൻഡ്
വാ�കൾ ആവശ��ിന് ലഭി��തിേല�ായി
സം�ാന�് �വർ�ി�� എ�ാ ഔഷധ/
സൗ�ര� വർ�ക വ���െട
നിർ�ാതാ�ൾ�ൾ�െട �ഗ്സ്  & േകാെ��ി�്
ആ�ിെല മാനദ��ൾ പാലി�്
സമയബ�ിതമായി നിർ�ാണ ൈലസൻ�കൾ
(75 ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സർ നിർ�ാണ
ൈലസൻ�കൾ) അടിയ�ിരമായി വ��്
അ�വദി�  ്നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഇവ�െട ലഭ�ത വിപണിയിൽ ഉറ�് വ��ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത അന�സം�ാന�ളിൽ നി�്
എ�ി�ി�� ൈലസൻ�കളി�ാെത നിർ�ി�്
വിതരണം െച� ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ
നിയമനടപടിക�െട ഭാഗമായി കെ���ക�ം,
വിപണിയി�� ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ
�ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി േശഖരി�ക�ം
�ണനിലവാരമി�ാ�തായി �ഖ�ാപി�വ�െട
വിപണനം അടിയ�ിരമായി തട�ക�ം െച�ി��്.
എ�ാൽ േകാവിഡ്-19 െ� ര�ാം ഘ��ിൽ

ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ, N-95 മാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� െഫയ്സ്  മാ�ക�ം �ലഭമായി
വിപണിയിൽ ലഭ�മായി��്. ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കളിെല ആൽ�േഹാളിെ� അളവ്
75-80% ആയി നിജെ���ിെ�ാ�് േലാകാേരാഗ�
സംഘടന ൈഗഡ്  െെലൻസ്  �റെ��വി�ി��്.
ഇത് പാലി�െ���േ�ാെയ�താണ്
പരിേശാധന�െട �ഖ� മാനദ�മായി

നി�യി�ി��ത്. ഇത് പരിേശാധി��തിനായി
സം�ാനെ� എ�ാ ലാ�കളി�ം
സംവിധാന��്. ഇ�കാരം �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ 827 ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കളിൽ േകവലം 39
സാനിൈ�സ�കൾ മാ�േമ
�ണനിലവാരമി�ാ�തായി കെ��ിയി��.
സാനിൈ�സ�ക�െട സാ�ിൾ േശഖരണ�ം
�ണനിലവാര പരിേശാധന�ം കർശനമായ
രീതിയിൽ വ��് നട�ിലാ�ക�ം �ണനിലവാര
മാനദ��ൾ പാലി�ാ� 24
�ാപന�ൾെ�തിെര�ം, ൈലസൻസി�ാെത
നിർ�ി�  ്വിതരണം െച� 30
�ാപന�ൾെ�തിെര�ം നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന�് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
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വ��ിന് കീഴിൽ തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
��ർ എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി�� �ാ���റി
ലാ�കളിൽ ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�ക�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��
സംവിധാനം ഉ�്.

(ബി) സാനിെെ�സ�ക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�വാ�ളള സംവിധാനം നിലവി�േ�ാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട
�ാരംഭ ഘ��ിൽ ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�ക�ം
മാ�ക�ം വലിയേതാതിൽ ആവശ�മായി വ�
സാഹചര��ിൽ �ണനിലവാര�� ഉത്പ��ൾ
മതിയായ േതാതിൽ ലഭ�മാ��തിേല�ായി
സർ�ാർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
െപാ�ജന�ൾ�് ൈദനംദിന ആവശ��ൾ�ായി
സാധാരണ മാ�ക�ം േകാവിഡ്  �തിേരാധ
�വർ�ന�ിനായി നിേയാഗി�െ��ി��
ഉേദ�ാഗ�ർ�് മാ�മായി N95 മാ�ിെ�
ഉപേയാഗം പരിമിതെ���ിെ�ാ�ം സർ�ാർ
ഉ�രവിറ�ിയി��്. N95/ സർജി�ൽ മാ�കെള
2021 െഫ�വരി 11 െല േക� സർ�ാരിെ�
ഗസ�് വി�ാപന �കാരം െമഡി�ൽ
ഡിൈവ�കൾ എ� നിർ�ചന�ിൽ

ഉൾെ���ിയി�െ��ി�ം ഇവ�െട നിർ�ാണ
വിപണന നിയ�ണ�ിന് ൈലസൻ�കൾ
അത��ാേപ�ിതമ�. ബ�േറാ ഓഫ് ഇ��ൻ
�ാൻേഡ�ിൽ ഇവ�െട �ണനിലവാര
മാനദ��ൾ നി�ർഷി�ി�െ��ി�ം
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� ലാ�കൾ
േക� സർ�ാർ നാളി�വെര വി�ാപനം

െച�ി�ി�. ആയതിനാൽ വിപണിയിൽ
ലഭ�മായി�� മാ�കൾ National Pharmaceutical
Price Monitoring Authority (NPPA)�െട
23/6/2020-െല 37007/2020/ഡിഐവി.III/
എൻപിപിഎ നം. ഓഫീസ്  െമേ�ാറാൻഡം
�കാര�� േലബലിംഗ് മാനദ��ൾ

പാലി�െ���േ�ാെയ�് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ നിരീ�ി�  ്ഇവ�െട ലഭ�ത
ഉറ�വ��ിയി��്. അ�കാരം തെ� േകാവിഡ്
-19 െ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കൾ�ം ഹാൻഡ്  വാ�കൾ���
ലഭ�ത വിപണിയിൽ �േലാം �റവായി��.
�ണനിലവാര�� സാനിൈ�സ�കൾ/ ഹാൻഡ്
വാ�കൾ ആവശ��ിന് ലഭി��തിേല�ായി
സം�ാന�് �വർ�ി�� എ�ാ ഔഷധ/
സൗ�ര� വർ�ക വ���െട
നിർ�ാതാ�ൾ�ൾ�െട �ഗ്സ്  & േകാെ��ി�്
ആ�ിെല മാനദ��ൾ പാലി�്
സമയബ�ിതമായി നിർ�ാണ ൈലസൻ�കൾ
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(75 ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സർ നിർ�ാണ
ൈലസൻ�കൾ) അടിയ�ിരമായി വ��്
അ�വദി�  ്നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

ഇവ�െട ലഭ�ത വിപണിയിൽ ഉറ�് വ��ക�ം
െച�ി��്. �ടാെത അന�സം�ാന�ളിൽ നി�്
എ�ി�ി�� ൈലസൻ�കളി�ാെത നിർ�ി�്
വിതരണം െച� ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ
നിയമനടപടിക�െട ഭാഗമായി കെ���ക�ം,
വിപണിയി�� ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ
�ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി േശഖരി�ക�ം
�ണനിലവാരമി�ാ�തായി �ഖ�ാപി�വ�െട
വിപണനം അടിയ�ിരമായി തട�ക�ം െച�ി��്.
എ�ാൽ േകാവിഡ്-19 െ� ര�ാം ഘ��ിൽ

ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�കൾ, N-95 മാ�കൾ
ഉൾെ�െട�� െഫയ്സ്  മാ�ക�ം �ലഭമായി
വിപണിയിൽ ലഭ�മായി��്. ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കളിെല ആൽ�േഹാളിെ� അളവ്
75-80% ആയി നിജെ���ിേ�ാ�് േലാകാേരാഗ�
സംഘടന ൈഗഡ്  ൈലൻസ്  �റെ��വി�ി��്.
ഇത് പാലി�െ���േ�ാെയ�താണ്
പരിേശാധന�െട �ഖ� മാനദ�മായി

നി�യി�ി��ത്. ഇത് പരിേശാധി��തിനായി
സം�ാനെ� എ�ാ ലാ�കളി�ം
സംവിധാന��്. ഇ�കാരം �ണനിലവാര
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയ 827 ഹാൻഡ്
സാനിൈ�സ�കളിൽ േകവലം 39
സാനിൈ�സ�കൾ മാ�േമ
�ണനിലവാരമി�ാ�തായി കെ��ിയി��.
സാനിൈ�സ�ക�െട സാ�ിൾ േശഖരണ�ം
�ണനിലവാര പരിേശാധന�ം കർശനമായ
രീതിയിൽ വ��് നട�ിലാ�ക�ം �ണനിലവര
മാനദ��ൾ പാലി�ാ� 24
�ാപന�ൾെ�തിെര�ം, ൈലസൻസി�ാെത
നിർ�ി�  ്വിതരണം െച� 30
�ാപന�ൾെ�തിെര�ം നിയമ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന�് �ഗ്സ്  കൺേ�ാൾ
വ��ിന് കീഴിൽ തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
��ർ എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി�� �ാ���റി
ലാ�കളിൽ ഹാൻഡ്  സാനിൈ�സ�ക�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി��
സംവിധാനം ഉ�്.

(സി) ��ക�ം േകാേള�ക�ം �റ�േ�ാൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണേമ��ളള മാസ്ക്,
സാനിെെ�സർ എ�ിവ െമഡി�ൽ സർ�ീസസ്
േകാർ�േറഷൻ വഴി വിതരണം െച�വാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


